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Силабус навчальної дисципліни 

«Симуляційний тренінг з акушерства та гінекології» 

  

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3,0 кредитів.  

Семестри: IX – X 

5 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра акушерства та гінекології.  

м. Одеса, вул. Пастера, 9 

Викладач(-і) 

Гладчук І.З., д.мед.н, професор, завідувач кафедри. 

Шитова Г.В., к.мед.н., доцент 

Чумак З.В., д.мед.н., доцент 

Мніх Л.В., к.мед.н., доцент 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

Волянська Алла Георгіївна, завуч кафедри 067-701-32-14 

Літвін Христина, лаборант (048) 723-29-01 

E-mail:  <alla.volyanska@onmedu.edu.ua> 

Очні консультації: Четверг 14.30-16.00,  Субота 9.00-13.00 

Онлайн - консультації: Четверг 14.30-16.00, Субота 9.00-13.00 

Посилання на онлайн - консультацію надається кожній групі 

під час занять окремо. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація можлива під час проведення консультацій за очним принципом 

(offline / Face to face), або дистанційно (online) за допомогою Teams (за 

попередньою домовленістю). Комунікація може буди здійснена також з 

використанням E-mail. При цьому необхідно вказувати своє прізвище, ім’я, курс, 

факультет та назву курсу. Вирішення «робочих питань» можливо за вказаним 

номером телефону. 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

          Предметом вивчення дисципліни є методи клініко-інструментальної 

діагностики та оцінка результатів обстеження гінекологічних хворих, вагітних, 

роділь,  породіль та жінок, які годують груддю, а також методика надання 

tel:0487232901
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допомоги в пологах. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни: 

Пререквізіти: дисципліна є обов’язковою і ґрунтується на вивченні 

здобувачами таких фундаментальних дисциплін як анатомія людини, фізіологія, 

мікробіологія, вірусологія та імунологія, загальна хірургія (з оперативною 

хірургією та топографічною анатомією) й інтегрується з хірургією, онкологією. 

Постреквізити: закладає основи вивчення сімейної медицини та медицини 

невідкладних станів, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами 

та формування умінь застосовувати знання з акушерства та гінекології в процесі 

подальшого навчання  і у професійній діяльності. 

Метою дисципліни є закріплення та поглиблення теоретичних знань, 

отриманих здобувачем вищої освіти в процесі вивчення дисципліни, формування 

елементів професійних компетентностей, відпрацювання вмінь і навичок з 

дисципліни «акушерство та гінекологія».  

          Завдання дисципліни: 

1. Практична підготовка здобувачів вищої освіти із застосуванням сучасного 

обладнання, в тому числі симуляційного. 

2. Опанування медичними маніпуляціями  в гінекології.  

3. Опанування медичними маніпуляціями  в акушерстві. 

Очікувані результати.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати: методику виконання медичних маніпуляцій акушерсько-

гінекологічного профілю (за переліком 5). 

Вміти:  

- Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя,  

оцінювати інформацію щодо діагнозу застосовуючи стандартну процедуру, на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

- Визначати перелік необхідних клініко-лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінювати їх результати (перелік 4). 

- Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 

- Вести медичну документацію. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна буде викладатися у формі практичних занять (30 аудиторних 

год.), організації самостійної роботи здобувача (60 год.). 

Методи навчання: практичні заняття - відпрацювання методики виконання 

практичних навичок в кабінеті симуляційного навчання, визначення переліку 

необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень та оцінка їх 
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результатів. 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Клінічне обстеження молочних залоз 

Методика огляду та пальпації молочних залоз жінки: ознаки доброякісних 

новоутворень та злоякісних захворювань. Зміни молочної залози під час вагітності 

та лактації.  

Тема 2. Огляд шийки матки у дзеркалах. Забір матеріалу для 

бактеріоскопічного, бактеріологічного та цитоморфологічного дослідження 

Методика проведення  дослідження у дзеркалах з використанням 

вагінального двостулкового дзеркала (Куско) та ложкоподібних (Симса) дзеркал. 

Оцінка стану слизових оболонок, вагінальної частини шийки матки, зовнішнього 

вічка шийки матки та виділень при різних гінекологічних патологіях та вагітності.  

Методика забору матеріалу для бактеріоскопічного, бактеріологічного, 

цитоморфологічного дослідження. Рідинна цитологія.  Мазок-відбиток. 

Тема 3. Бімануальне піхвове дослідження 

Види бімануального дослідження: піхвово-черевностінкове, прямокишечно-

черевностінкове, піхвово-прямокишечно-черевностінкове. Методики виконання 

бімануального дослідження. Внутрішнє акушерське дослідження у вагітних. 

Тема 4. Вимірювання та оцінювання розмірів жіночого тазу   Методика 

проведення пельвіометрії (зовнішня та внутрішня). Оцінка розмірів жіночого тазу. 

Вимірювання додаткових розмірів. Визначення істинної кон'югати. 

Тема 5. Зовнішнє акушерське обстеження, визначення та оцінювання 

топографії плода в матці. Аускультація плода. КТГ. 

Методика зовнішнього акушерського обстеження (прийоми Леопольда). 

Визначення розташування плоду в матці: положення, позиція, вид, передлежання і 

розташування передлеглої частини плода стосовно входу в малий таз. 

Вимірювання обводу живота і висоти стояння дна матки, розрахунок  

передбачуваної маси  плода. 

Визначення розташування точки для проведення аускультації серцебиття 

плоду. Кардіотокографія. Критерії оцінки результатів кардіотокограми: варіант 

норми,  виразна тахікардія,  виразна брадікардія,  монотонний ритм,  пізні 

децелерації. 

Тема 6. Надання ручної допомоги при фізіологічних пологах 

Оцінка розкриття шийки матки і опускання голівки плоду. Амніотомія. 

Надання ручної допомоги в 2 періоді пологів. Епізіотомія, перінеотомія. Активне 

ведення 3 періоду пологів, ознаки відділення нормально розташованої плаценти. 

Оцінка цілісності плаценти. Об'єктивний метод вимірювання обсягу крововтрати. 

Огляд пологових шляхів після пологів. Партограма. 

Тема 7. Надання ручної допомоги в пологах при тазовому передлежанні. 
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Оцінка розкриття шийки матки і опускання сідничок (ніжок) плода. 

Методика надання допомоги при чисто сідничному  передлежанні плода 

(Цов'янов І), методика ручної допомоги при ножних передлежаннях (Цов'янов ІІ). 

Методика вивільнення голівки. Партограма.  

 

Перелік рекомендованої літератури 

Основна: 

1. Акушерство та гінекологія : нац. підручник для медичних ВНЗ ІV рівнів 

акредитації у 4 т.// Нац.підручник у 4 томах / Запорожан В. М., Татарчук Т.Ф., 

Гладчук І.З.,  Подольский В.В., Рожковська Н.М., Марічереда В.Г., Волянська А.Г. 

.-К.: ВСВ «Медицина», 2017. - 696 c. 

2. Акушерство і гінекологія: у 2-х книгах.- Книга 1. Акушерство: підручник 

(ВНЗ ІІІ-ІУ: р.а.)/ В.І. Грищенко, М.О. Щербини та ін. - К.: Медицина, 2020.- 424 

с. 

3. Акушерство і гінекологія: у 2-х книгах.- Книга 2. Гінекологія: підручник 

(ВНЗ ІІІ-ІУ: р.а.)/ В.І. Грищенко, М.О. Щербини та ін. - К.: Медицина, 2020.- 376 

с. 

4. Гінекологія: підручник (за ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, М.Є. 

Яроцького). К.: ВСВ Медицина, 2012. 352 с. 

5. Навчальний посібник з акушерства (за ред.. І.Б.Венцківської, В.П.Лакатоша, 

В.М.Куща). К., 2018. РА-ГАРМОНІЯ. 210 с. 

6. Запорожан В.М. Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. Перспективи: 

практ. порадник / В.М. Запорожан, О.О. Тарабрін. – Суми: Університет. Книга, 

2018. – 240 с. 

7. Гінекологія: керівництво для лікарів./ В.К. Ліхачов. – Вінниця: Нова Книга, 

2018.- 688 с. 

8. Сенчук А.Я., Венцківський Б.М., Чермак І.І.  Керівництво по практичним 

навичкам в акушерстві та гінекології. Одеса ТЕС, 2012. - 466 с. 

9. Діючі «Клінічні протоколи» затверджені наказом МОЗ України з 

акушерства і гінекологі 

Додаткова: 

1. Гінекологія: керівництво для лікарів./ В.К. Ліхачов. – Вінниця: Нова Книга, 

2018.- 688 с. 

2. Планування сім’ї: універсальний посібник для постачальників послуг із 

планування сім’ї. Оновлене 3-тє видання 2018 р. Копенгаген: Європейське 

регіональне бюро ВООЗ; 2021 

3. Планування сім’ї. Навчально-методичний посібник / Н.Г. Гойда, О.В. 

Грищенко, В.П. Квашенко, О.В. Кравченко та ін. / Київ, 2016. – 444 с.  

4. Безплідність у шлюбі: навч. посібник для студ. вищ.  мед. навч. закл. ІІІ-ІV 
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р. акр. – Х.: ХНМУ, 2014. – 126 с. 

5. Ситуаційні задачі з гінекології: навчальний посібник. / І.З. Гладчук, А.Г. 

Волянська, Г.Б. Щербина та інш.; за ред. проф. І.З.Гладчука. – Вінниця: ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 2018.-164 с. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. https://www.cochrane.org/ - Cochrane / Кокрейніська бібліотека 

2. https://www.acog.org/ - Американська Асоціація акушерів та гінекологів / The 

American College of Obstetricians and Gynecologists 

3. https://www.uptodate.com – UpToDate 

4. https://online.lexi.com/ - Wulters Kluwer Health 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - Національний центр біотехнологічної інформації 

/ National Center for Biotechnology Information  

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - Міжнародна медична бібліотека / National 

Library of Medicine 

7. https://www.thelancet.com/ - The Lancet 

8. https://www.rcog.org.uk/ - Королевська Асоціація акушерів та гінекологів / 

Royal College of Obstetricians & Gynaecologists 

9. https://www.npwh.org/ - Практикуючі медсестри з охорони здоров'я жінок / 

Nurse practitioners in womens health 

10. http://moz.gov.ua– Міністерство охорони здоров’я України 

11. www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical 

Association 

12. www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров’я 

13. www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України 

14. http://bma.org.uk– Британська медична асоціація 

15. www.gmc-uk.org- General Medical Council (GMC) 

16. www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація 

17. www.euro.who.int - Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації 

охорони здоров’я 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Форми і методи поточного контролю: усне опитування, оцінювання 

виконання практичних навичок, розв’язання ситуаційних клінічних завдань, 

оцінювання активності на занятті. 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті 

«5» Здобувач вільно володіє матеріалом, впевнено демонструє  виконання 

медичних маніпуляцій з акушерства та гінекології, призначення 

лабораторних та інструментальних досліджень перед  формуванням 

https://www.cochrane.org/
https://www.acog.org/
https://www.uptodate.com/
https://online.lexi.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.thelancet.com/
https://www.rcog.org.uk/
https://www.npwh.org/
http://moz.gov.ua/
http://www.ama-assn.org/
http://www.facebook.com/AmericanMedicalAssociation/
http://www.facebook.com/AmericanMedicalAssociation/
http://www.who.int/
http://www.dec.gov.ua/mtd/home/
http://bma.org.uk/
http://www.gmc-uk.org/
http://www.bundesaerztekammer.de/
http://www.euro.who.int/
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діагнозу, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне 

мислення. 

«4» Здобувач добре володіє матеріалом, демонструє виконання медичних 

маніпуляцій з акушерства та гінекології при проведення обстеження 

хворих інструментальних досліджень перед формуванням діагнозу  з 

деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє 

клінічне мислення. 

«3» Здобувач недостатньо володіє матеріалом, демонструє виконання 

медичних маніпуляцій, лабораторних та інструментальних досліджень  

перед формуванням діагнозу з суттєвими помилками. 

«2» Здобувач не володіє матеріалом, не демонструє виконання медичних 

маніпуляцій та правильного призначення лабораторних та 

інструментальних досліджень перед формуванням діагнозу, 

 

Форми і методи підсумкового контролю:залік, виставляється здобувачу, 

який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової дисципліни, приймав 

активну участь у практичних заняттях, має середню поточну оцінку не менше ніж 

3,0 і не має академічної заборгованості. 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота: самостійна робота в кабінеті симуляційного навчання. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Усі пропущені заняття мають 

бути відпрацьовані. Лекції відпрацьовуються шляхом написання рефератів з теми 

заняття. Практичні заняття відпрацьовуються згідно з розкладом консультацій. 

Здобувачі не мають право на перескладання поточних задовільних і 

незадовільних оцінок з метою підвищення середньої арифметичної всіх поточних 

оцінок. 

Здобувачі вищої освіти мають право впродовж семестру на перескладання 

поточних незадовільних оцінок тільки з метою досягнення середнього поточного 

балу 3,00. 

Політика щодо академічної доброчесності. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає:  

⬧ самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 
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контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей);  

⬧ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

⬧ дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

⬧ надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу є: 

- використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або 

вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів 

або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікронавушників, телефонів, 

смартфонів, планшетів тощо); 

- проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

• зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку тощо; 

• повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);  

• призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

• повторне проходження відповідного освітнього компоненту освітньої 

програми;  

• проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника; 

• позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання стипендій, грантів 

тощо; 

• повідомлення суб’єкта, який здійснює фінансування навчання (проведення 

наукових досліджень), установи, що видала грант на навчання (дослідження), 

потенційних роботодавців, батьків здобувача вищої освіти про вчинене 

порушення; 

• виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної стипендії або 

нарахування штрафних балів у такому рейтингу;  

• позбавлення академічної стипендії; 

• позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання; 

• відрахування з Університету 

Політика щодо відвідування занять та запізнень.  Здобувач вищої освіти не 

повинен пропускати лекційні та практичні заняття, про відсутність з поважних 

причин треба заздалегідь інформувати викладача, запізнення не бажані. 
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Мобільні пристрої. Недопустимо користування мобільним телефоном, 

планшетом або іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, 

передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача). 

Поведінка в аудиторії. Творча, ділова, доброзичлива атмосфера. 

 

 


